صفحات 33-48

نشریه علمی -پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران
شماره  ،5بهار و تابستان 1392

ارزیابی تجارب جهانی حمل و نقل و سیاستهای مداخله
در بافتهای کهن شهری با تکیه بر پیاده مداری
دکترکیومرث حبیبی
تاریخ دریافت1391/12/16 :

1

تاریخ پذیرش1392/02/09 :

چکیده:

امروز مشکل حل نشده ترافیک در شهر ها و آلودگي هواي ناشي از دود خودروها عوارض سهمگيني در سالمتي و نشاط
مردم دارد و باعث مرگ بسياري از بيماران ريوي و قلبي مي شود .توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي و کاهش رفت و آمد
خودروهاي تک سرنشين ،دوچرخه سواری و پیاده رویی نقش اصلی در کاهش این تبعات ایفا می کند وباعث ارتقاء سالمتی
می گردد .توجه به مقوله حمل و نقل عمومی ،دوچرخه سواری و پیاده مداری و جلوگیری از ورود اتومبیل به فضاهای
تعامل انسانی ،می تواند نقشی اساسی در باال بردن کیفیت فضاهای شهری و آرامش روحی -روانی شهروندان داشته باشد.
در این مقاله ضمن معرفی نقش و اهمیت و مشکالت و محدودیتهای بافتهای شهری شهرهایی چون تهران در ارتباط با
ترافیک و ضرورت گسترش حمل و نقل عمومی ،سیاستها و راهکارهای مختلفی که در الگوهای مداخله بافتهای قدیمی
از منظر شهرسازی و ساماندهی فضای شهری به ویژه در زمینه حمل و نقل درون شهری به کار گرفته می شود ذکر شده
است .سپس با مقایسه طرحهای مختلف نوسازی میزان استفاده از این الگوها در  16شهر مختلف دنیا از حوزهای متنوع
جغرافیایی ارائه می گردد.

واژه های کلیدی:

سالمتی ،حمل ونقل عمومی ،بافت شهری ،روشهای مداخله ،پایداری.

 .1استادیار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان habibi_ki@yahoo.co.uk
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مقدمه
در برنامه ریزی شهری شبکه های حمل و نقل و ارتباطی همراه با
کاربری مسکونی بیشترین سطح فضای شهری را اشغال نموده و عالوه
بر شکل دهی به فرم و ساختار شهر نقش مهمی در اتصال و ارتباط
فضا و کاربری های شهری به یکدیگر نیز بر عهده دارند .اهمیت شبکه
ارتباطی در برنامه ریزی و طراحی شهری به گونه ای است که نمی
توان آن را منفک از یکدیگر دانست ،زیرا کلیه فعالیتهای ساکنان یک
شهر اعم از فعالیتهای بازرگانی ،فرهنگی ،اداری و تفریحی ..بستگی
کامل به شبکه ارتباطی دارد(قریب،1382،ص .)1از طرف دیگر ،شکل
گیری بافت یک شهر ارتباط مستقیم با شبکه معابر آن دارد بطوریکه
نوع هر یک از این بافتها متاثر از شکل گیری خیابانها در داخل شهر
است .آنچه از دیدگاه حمل و نقل و ترافیک در بافتهای گوناگون
اهمیت پیدا می کند ،ویژگی های حرکت ،دسترسی و کارایی
سیستم های گوناگون حمل و نقل ،ایمنی و هزینه های مرتبط با
این سیستم ها است .نظام حمل و نقل و ترافيك به عنوان بخشي از
فعاليت هاي شهري بيانكننده پويايي و حيات يك مجموعه شهري
است .بيشك بدون جابجايي نميتوان شهري را زنده و پويا تصور
نمود در ساختار نظاممند يك شهر فعاليت هاي مختلف ،نياز به
فضاي خاص خود دارند و فعاليتي به بهترين نحو انجام ميشود
كه فضاي مناسب و مطابق با نوع فعاليت را دارا باشد .در مورد
سيستم حمل و نقل اين فضا چيزي جز محيط سيستم كه شبكه
معابر نيز بخشي از آن است نميباشد .شهرهايي كه از نظر تاريخي
از قدمت زيادي برخوردارند هميشه با مشكل عدم انطباق محيط با
نوع فعاليت مواجه هستند .از اين رو هميشه برنامهريزان شهري و
طراحان ،برنامهريزي و طراحي شهر و شبكه معابر را جداي از يكديگر
انجام ميدهند .هر چند تهیهی مجموعه شاخصهایی قابل اعتماد،
ساده و با معنی برای اندازهگیری سیاستهای حمل و نقل بر سالمتی
و بهداشت عمومی که بتواند اثری واقعی در راه رسیدن به تغییر وضع
کنونی داشتهباشد امری بسیار جدی و وظیفهای بسیار مشکل است
اما امروز مشکل حل نشده ترافیک در شهر ها و آلودگي هواي ناشي
از دود خودروها عوارض سهمگيني در سالمتي و نشاط مردم دارد و
باعث مرگ بسياري از بيماران ريوي و قلبي مي شود .توسعه ناوگان
حمل و نقل عمومي و کاهش رفت و آمد خودروهاي تک سرنشين،
دوچرخه سواری و پیاده رویی نقش اصلی در کاهش این تبعات ایفا
می کند و باعث ارتقاء سالمتی می گردد .بدین معنی که ورزش
آفرین بوده ،تصادفات منجر به مرگ را کاهش داده ،ارتباط اجتماعی
را افزایش و آلودگی هوا را کاهش می دهد .از آنجا که ماشینی شدن
باعث کم شدن ورزش در امور شغلی و خانه داری شده است و چاقی
را بطور اپیدمی افزایش داده بدین لحاظ مردم نیازمند به یافتن

راههایی جهت ورزش آفرینی در زندگی هستند .سیاست حمل و
نقل می تواند نقش کلیدی در مبارزه با سبک غیر متحرک زندگی
بازی کند و این کار از طریق استفاده کمتر از ماشین و افزایش میزان
راهپیمایی و دوچرخه سواری و گسترش حمل و نقل عمومی امکان
پذیر است .با کاهش ترافیک تعداد تلفات و تصادفات جدی نیز کاهش
می یابد .گرچه تصادفات وسایل نقلیه باعث آسیب دوچرخه سواران و
پیاده ها می گردد ولی آسیبهای دوچرخه سواران نسبتا کم می باشد.
طراحی خوب محیط های شهری که جدا کننده دوچرخه سواران و
عابرین از تردد ماشینها است باعث افزایش ایمنی دوچرخه سواران
و عابرین پیاده شده است .در مقایسه با ماشینها که باعث جدایی
افراد از یکدیگر می شوند دوچرخه سواری و پیاده روی و حمل ونقل
عمومی باعث تعامل اجتماعی در خیابانها می گردد .ترافیک جاده ای
جامعه را به دو نیم تقسیم می کند و دو طرف خیابان را از یکدیگر
جدا ساخته و انزوای اجتماعی و کمبود تعامل اجتماعی را به دنبال
دارد امری که قویا با ضعف سالمت در ارتباط است.

بیان مسأله
اگر در قرن بیستم ،وجود فضاهای سبز عمومی وسیع و مسیرهای
سواره عریض و مناسب ،معیار توسعه یافتگی و سرزندگی یک شهر
بود ،باید اذعان کرد که در قرن حاضر ،محدوده ها و شبکه های
کامل پیاده شهری ،یکی از مهمترین فضاهای گذران اوقات فراغت
و نشانه بارزی از کاربرد دانش طراحی شهری در فرآیند توسعه
شهرها می باشند .از همین رو امروزه پیاده راه ها و قلمرو های
پیاده نه تنها جزء مهمترین فضاهای عمومی شهری محسوب می
گردند ،بلکه اساساً به منظور تداوم حیات شهری ضروری هستند و
به عنوان عناصری خاطره انگیز و هویت بخش در شهرهای امروزی
شناخته می شوند (کاشانی جو 40: 1385 ،و  .)46لینچ معتقد است:
«مسیرهای خاص عابر پیاده که بر اساس همان انگیزه جاده های
تفریحی ولی برای وسیله نقلیه متفاوتی طراحی شده اند ،امروزه به
ندرت دیده می شوند .اگرچه ممکن است شاهد برگشت آن در شکل
محدودی در بخش مرکزی مراکز تجاری شهرها باشیم .تدارک مبلمان
و نور مناسب برای اینگونه مسیرها و تحرک بخشیدن بیشتر به آنها،
اخیرأ به عنوان یکی از تالش های اساسی طراحی شهری مطرح شده
است .با این وجود ،هنوز هم درس های بسیاری را باید درباره انسانی
کردن فضاهای عابرین پیاده در شهرها بیامورزیم»(لینچ.)574 :1381،
راب کریر در این رابطه چنین می گوید« :خیابان های قدیمی که برای
کارکردهای متفاوتی طراحی گردیده بودند و با توجه به مقیاس انسانی
و کالسکه طراحی شده بودند ،برای عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری

ارزیابی تجارب جهانی حمل و نقل و سیاستهای مداخله در بافتهای کهن شهری
با تکیه بر پیاده مداری

نامناسبند؛ در حالیکه برای گردش انسان ها و فعالیت آنها بسیار
درخورند .فضای خیابان ،تنها هنگامی کارکرد مناسب دارد که خود
بخشی از تشکیالتی باشد که در آن گذر پیاده به خیابان منتهی می
شود ».جین جیکوبز نیز با مطرح کردن لزوم حضور مستمر عابران
پیاده با تراکمی قابل قبول ،بر ضرورت جذاب سازی مسیرهای پیاده
برای عابرین ،تأکید می کند و در عین حال طراحان شهری را از
تکرار طرح های کلیشه ای ،بر حذر می دارد .در هر حال با نگاهی
به تاريخ شكلگيري و تحول شهرها ،ارزشهاي غيرقابل انكار اين
محورها ،چه در زمينه ايجاد فعاليت و محيط پوياي شهري و چه در
زمينه ايجاد يك بستر هويتي در شهر ،به طور بارزی مشخص مي
شود .اهمیت این موضوع تا حدی است که در مهمترین رویکردهای
حال حاضر عرصه شهرسازی (برنامه ریزی و طراحی شهری) ،نقش
و اهمیت مسیرهای پیاده به عنوان اصلی مهم همواره مورد توجه
قرار گرفته است:
شهرسازی نوین :مهم ترین جنبش برنامه ریزی و طراحی شهری
سده حاضر است و هدف آن ،ساخت آینده ای بهتر برای همه انسان
هاست .به بیان دیگر ،شهرسازی نوین یک جنبش جهانی برای اصالح
طرح محیط های ساخته شده است که به دنبال بهبود کیفیت و
استانداردهای زندگی از طریق ساخت محیط های بهتر می باشد.
در این میان اولین و یکی از مهمترین اصولی که شهرسازی نوین در
راستای رسیدن به هدف خود دنبال می کند ،افزایش حمل و نقل
همگانی و قابلیت پیاده مداری و ساخت جوامع پیاده محور است .در
واقع شهرسازی نوین ،به دنبال ساخت محالتی با مقیاس انسانی و
مجموعه های قابل پیاده روی می باشد.
شهرسازی انسانگرا :از دهه  1970به بعد ،در اروپا تالش های
تازه ای برای احقاق حقوق قانونی فرد پیاده صورت گرفت و نقش
برنامه ریزان و طراحان شهری در تعریف مجدد جایگاه ،افزایش حمل
و نقل همگانی و تردد پیاده و دوچرخه – که این بار بر خالف سده
های پیشین – در کنار تردد سواره و در ترکیب با آن و آگاهی از مزایا
و معایب هر سه نوع تردد در سفرهای درون شهری ،پر رنگ تر شد .در
واقع مهمترین اصل شهرسازی انسانگرا ،ساماندهی عرصه های عمومی
شهری جهت دستیابی به کیفیت های عملکردی ،زیست محیطی و
زیبا شناختی همراه با ارتقاء روحیه سرزندگی شهروندان در فضاهای
شهری و حضور فعاالنه آنها می باشد که این مهم ،تنها از طریق ایجاد
شبکه های پیاده محور شهری امکان پذیر است(قریب.)19: 1383 ،
لذا ميتوان گفت توجه به مقوله پیاده مداری و جلوگیری از ورود
اتومبیل به فضاهای تعامل انسانی ،می تواند نقشی اساسی در باال بردن
کیفیت فضاهای شهری و آرامش روانی شهروندان داشته باشد .در
این میان توجه هوشمندانه به بافتهاي شهري تاريخي كه ماندگاري
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خود را در يك دوره تاريخي تا به امروز حفظ كردهاند ،به گونهاي
كام ً
ال آشكار ،جايگاه بيبديل فضاهاي عمومي شهري را در مقياسهاي
مختلف پيش رو قرار ميدهد .بافت های تاریخی و قدیمی در محدوده-
های مرکزی شهرها به عنوان عنصر اصلی وحدت بخشی به پیکره شهر
محسوب می شوند و با ارزش های کالبدی ،تاریخی و فرهنگی نهفته
در خود ،بهترین نشانه هویت شهری بوده و در عین حال تجدید حیات
و رشد این گونه بافت ها ،مانع از فرسودگی شهر از درون شده و توسعه
بی رویه آن را محدود می کند .بررسی های کارشناسی نشان می دهد
که بافت های قدیمی ،به دلیل جایگاه خود در مرکزیت شهر ،از بهترین
محدوده ها برای طراحی مسیرهای پیاده در قالب طرح های تجدید
حیات و باززنده سازی به شمار می روند(حبیبی.)20: 1386 ،
شهر تهران با جمعيت ساكنين نزديك به  7/8ميليون نفر و با
احتساب سفرهاي دروازه اي كه جمعيت شناور آن را به بيش از
 10ميليون نفر در روز مي رساند بزرگترين كالن شهر در كشور و
خاورميانه است كه با مشكالت جدي و عديده اي در سيستم حمل و
نقل خود مواجه است .در طي  10ساله اخير با افزايش مالكيت خودرو
و افزايش رفاه نسبي ،نرخ سفر از  1/5سفر سواره به ازاء هر سفر افزون
شده است بطوريكه قريب به  15ميليون سفر سواره در طي روز در
شبكه معابر شهر تهران جريان دارد .اين تعداد سفر منشاء بسياري از
مشكالت ديگر شهر تهران است بطوريكه روزانه قريب به  12ميليون
ليتر بنزين توسط خودروها مصرف مي شود كه اين امر خود باعث
آلودگي محيط زيست و در نتيجه كاهش ضريب ايمني و سالمتي
شهروندان است .ضمن اينكه افزايش حجم تردد خودروها خود باعث
افزايش تصادفات و خسارات مادي و جاني ناشي از آن نيز مي شود.
در كالن شهر تهران بيش از  2ميليون خودرو تردد مي كنند .سيستم
اتوبوسراني تهران ساالنه حدود يك ميليارد مسافر و سيستم مترو
ساليانه حدو  250ميليون مسافر جابجا مي كنند كه اين ارقام در
حال افزايش نيز هستند .تمامي اين آمارها نشان از گستردگي مسائل
و مشكالت كالن شهر تهران در بخش حمل و نقل دارد كه نيازمند
عزم و ابزاري كارآمد براي كاهش مشكالت و بهبود وضعيت آن است.
امروزه مسائل حمل و نقل و ترافيك شهر تهران به صورت كالف
پيچيده و سردرگمي درآمده است .به گونه ای که در سال  87حدود
 34درصد از بودجه شهرداری تهران صرف حوزه حمل و نقل گردید.
بنابراین ارائه راهكارهايي جهت تقليل يا رفع معضل ناشي از آن جز بر
پايه مطالعه و تحقيق ميسر نمي باشد(معاونت حمل و نقل و ترافیک
شهرداری تهران .)1389 ،باید توجه داشت که این مشکالت تنها
مختص کالن شهر تهران نیست و سایر کالنشهرهای جهان نیز با آن
مواجه بوده و یا هستند .هدف این تحقیق تفحص در تجارب جهانی در
زمینه حمل و نقل همگانی و امکان کاربست آن در شهر تهران است.
زیرا امروزه این جوامع از طریق فراهم كردن سيستم حمل ونقل
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يكپارچه و عمومي ،كاهش تقاضاي سفر سواره و افزايش سهم وسايل
نقليه عمومي ،افزايش سهم سفرهاي غير موتوري مانند پیاده روي و
دوچرخه سواري ،ارتقاي ايمني سيستم حمل و نقل شهري و جلب
اعتماد و افزايش اطمينان شهروندان به وسايط نقليه عمومي ،ارتقاي
فرهنگ ترافيك از طريق انتقال آموزه هاي ترافيكي و جلب مشاركت
عمومي شهروندان ،ايجاد هماهنگي بين كاربري زمين و سيستم حمل
و نقل ،بهينه سازي جريان ترافيك در معابر شهري و بهينه سازي
مصرف سوخت و كاهش آلودگي هاي محيط زيستي وسايل نقليه
بخش عمده ای از مشکالت حمل و نقل خود را حل کرده و موجب
سرزندگی و افزایش سالمتی و نشاط جامعه شده اند.

متدولوژی یا روش تحقیق
اصوالً یک تحقیق کامل زمانی انجام می گیرد که بتواند از تحقیق

توصیفی بر روی یک سری عوامل و عناصر به تحقیق تحلیل روابط
مختلف بین عناصر و سیستم ها و عامل ها برسد تا بدین وسیله
تحقیق منجر به توسعه دانش فنی گردد .تحقیقات علمی را می توان
چند دسته اصلی طبقه بندی کرد.
 .1بر اساس اهداف به سه گروه اصلی تقسیم بندی می شود:

• تحقیقات بنیادی
این تحقیق در جستجوی کشف حقایق و واقعیت ها و شناخت
پدیده ها و اشیاء بوده که مرزهای دانش عمومی بشر را توسعه می-
دهند و قوانین علمی را کشف نموده ،به تبیین ویژگی ها و صفات یک
واقعیت می پردازند .در این تحقیقات ممکن است نظریه ای انشاء شود
یا اصول ،فرضیه ها یا قضایای نظریه ای مورد آزمایش قرار گیرد.

• تحقیقات توسعه ای
تحقیقاتی هستند که با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی
که توسط تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندی های بشر
مورد استفاده قرار می گیرد.

• تحقیقات کاربردی
این تحقیقات را حل مسئله یا حل مشکل می نامند زیرا نتایج آن
مستقیماً برای حل مسئله به کار گرفته می شود .نوعاً خصلت محلی
و موضعی داشته و از خاصیت تعمیم پذیری برخوردار نیستند .با
توجه به این امر تحقیق حاضر را می توان در زمره تحقیقات بنیادی
– توسعه ای دانست چرا که در پی ارزیابی تجارب جهانی حمل و
نقل درون شهری با تکیه بر پیاده راهها دارد .روش تحقيق در اين
پژوهش شامل  2مرحله اصلی است:

 .1مرحله مطالعات كتابخانهاي:
بخشی از مطالعات اين پژوهش از منابع كتابخانهاي فراهم خواهد
شد كه طي آن اهمیت وضرورت توجه به بافت های کهن شهری،
ادبیات و پیشینه تحقیق ،واژه شناسی ،ویژگی های حمل و نقل
عمومی شهری با تکیه بر پیاده راهها ،رویکرد مداخله در بافت های
تاریخی شهری از منظر حمل و نقل در شهرهایی چون (فلورانس
ایتالیا)( ،کانزاس آمریکا)( ،آمستردام هلند)( ،بیروت در لبنان)( ،مااالگا
در اسپانیا) ،بالتیمور( در آمریکا) ( ،پایونیر در آمریکا)( ،نین بو در
چین) .....بررسی می شود.

 .2مرحله مطالعات میدانی:
با استفاده از نتايج حاصل از مرحله قبل ،مطالعات میدانی به صورت
تجربی در شهرهای تاریخی کهن چون (اسلو درنروژ)( ،پاریس در
فرانسه)( ،استکهلم در سوئد)( ،استانبول در ترکیه)( ،هلسینکی در
فنالند)( ،کواالالمپور در مالزی)( ،تورکودر فنالند) انجام گرفته تا با
بازشناسی تجارب این جوامع نه تنها غنای ادبیات حمل و نقل عنونی
را افزایش دهد بلکه امکان کاربست آن جهت افزایش سالمتی و نشاط
شهروندان ایرانی وجهان در حال توسعه فراهم گردد.

پیشینه تحقیق
جابجایی پیاده در شهر سالیان درازی در شهرها تجربه شده است و
در واقع ساختار اصلی شهرها بر اساس این نوع جابجایی شکل گرفته
است .این مساله از همان دوران شهرهای باستان وجود داشته و جزو
ویژگی های مهم این شهرها بوده است .در واقع در این نوع شهرها،
انسان معیاری برای برنامه ریزی و طراحی بوده است .در شهرسازی
دوران باستان و قرون وسطی و حتی تا شروع انقالب صنعتی ،انسان،
معیار هر چیزی محسوب می شد .طول ،عرض و ارتفاع گشودگی ها،
تناسبات و فواصل ،در انطباق با اندازه های وی در نظر گرفته می شد.
انسان ،مبنا و مرجعی طبیعی برای طراحی شهرهای ما بود(1989
 .)Brunsing,به نقل از کنف الخر )16 ،1381،قابلیت پیاده مداری
( )Walkabilityدر شهرهای ماقبل صنعتی بسیار حیاتی و ضروری
بوده است .در این نوع شهرها رفت و آمد ساکنین به محل کار و
خرید و فروش یا بصورت پیاده و یا با استفاده از حرکت کند ارابه
و کالسکه بوده است .این امر باعث شده بود بافت بخوبی دانه بندی
شده و تراکم مسکن در آن نسبتا باال باشد و همچنین تمامی مکان-
ها می بایست توسط یک شبکه راه پیاده پیوسته به هم متصل شود.
انگاره خیابانهای پیاده به شکل فعلی ،برای اولین بار در شهرهای
اروپایی ،نمود پیدا کرد .از دهه های میانی قرن بیستم میالدی به بعد،
این انگاره در شهرهای اروپایی ،با هدف خارج ساختن محدوده های
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تاریخی شهرها از تسلط اتومبیل و برای حفاظت از بافت های کهن و
احیاء حیاط اجتماعی ،طرح و به اجرا درآمد .انگاره تبدیل مسیرهای
شهری به خیابان های مختص پیاده ،در محدوده تاریخی و مرکزی
شهرهای اروپایی برای نخستین بار ،در قالب تجربه ای محدود و
محلی در یکی از خیابان های خرید مرکز شهر «اسن» آلمان به اجرا
درآمد .توجه به این امر ،پس از جنگ جهانی دوم و فرارسیدن زمان
بازسازی شهرهای اروپایی شکل مشخص تری پیدا نمود .موفقیت
اجرای طرح ذکر شده در «اسن» باعث گردید ،تا در دهه های بعدی،
اقدامات گسترده ای در بسیاری از شهرهای اروپایی صورت گیرد ،به
گونه ای که تا دهه  80میالدی ،غالب بخش های مرکزی و تاریخی
شهرهای عمده اروپا به روی اتومبیل ها بسته شدند .تنها  500شهر
در آلمان و بیش از  100شهر در فرانسه بدین منظور مورد مداخله
قرار گرفتند(حبیبی .)44 :1380 ،نخستین اقدام در جهت تفکیک
حرکت سواره از پیاده در دنیا ،در سال  1858توسط شهرساز و معمار
امریکایی به نام " فردریک الو اولمستد" صورت گرفت و حضور در
طبیعت بکر و دیدن مناظرطبیعی را برای کاهش فشارهای روانی
زندگی روزانه شهروندان مطرح کرد .طی این اقدام اولمستد در
طراحی پارک مرکزی نیویورک ،برای عبور پیادگان پلی از سنگ
روی جاده وسایل نقلیه بنا نهاد .وی در این طرح ،مسیر های مستقلی
برای پیاده وسواره های تند و کند طراحی کرده و با ادغام بوستان
در مادر شهر ،مشخصات بکر و نظم طبیعی بوستان را برای حفظ
تضاد آن با شهر به حال خود باقی گذارد .در ایاالت متحده آمریکا،
پس از جنگ جهانی دوم این نوع خیابان های پیاده با نام ""Mall
شکل گرفتند که بیشتر همسو با مقاصد تجاری در مرکز شهرها بودند
و در عین حال هدف شان ایجاد محیط های مطلوب برای خرید و
گردش در شهرها بود .همانطور که ایده اختصاص مناطقی مختص
حرکت پیاده در کشورهای اروپایی و آمریکایی بارها مورد استفاده
قرار گرفته است و صدها پروژه موفق در این زمینه قابل شناسایی
می باشند .در ادامه به طور مختصر به چند مورد از این پروژه ها
اشاره می شود .سعی بر اینست تا در نمونه های ذکر شده به ابعاد
و نتایج مختلفی که بکارگیری این ایده می تواند در بر داشته باشد
اشاره شود :شبکه پیاده شهر مونیخ قلب قرون وسطی شهر را به دیگر
مناطق بطور فیزیکی و سمبلیک پیوند می دهد .اولین پیاده راه شهر
مونیخ در حد فاصل دو دروازه ی اصلی قرون وسطی شهر ایجاد شد.
کارلستر 1در جبهه غربی و دروازه بازسازی شده رتاس ()Rathaus2
در جبهه شرقی .سیستم پیاده کل شهر شامل این ستون فقرات
اصلی است که دو دروازه را به هم وصل می کند همراه با یک سری
از شاخه های کوچکتر که به خیابان های کناری متصل می شوند.
چندین پالزا در داخل مرزهای این منطقه پیاده وجود دارد .این شهر
از منطقه پیاده خود بسیار منتفع شده است .هسته ی قدیمی آن
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نه تنها تبدیل به یک یادمان شهری شده است بلکه اغلب هتل ها،
رستوران ها و کافه ها را در خود جای داده است .این منطقه پیاده
همراه با این جاذبیت ها ،یک حیات روزانه و شبانه ی پایدار و
متنوع را برای خیابان فراهم کرده است(Brambilla and, 1976
 )Longoبه نقل از( .)Watson et al, 2003, 11-6.7در اواسط
ماه اوت  ،1973كنگره اطاق بازرگاني و صنايع آلمان در يك كنگره،
دستاوردهاي تحقيقات خود را راجع به پيادهراهها منتشر كرد .طبق
اين گزارش در سال  1974مجموعاً  208منطقه و محله شهري در
آلمان داراي پيادهراه مختص به خود بود(.)Danielewski,1974
به نقل از(پاکزاد .)276 ،1383 ،هنگامیکه در سال  1962خیابان
اصلی در کپنهاگ بعنوان اولین طرح از این قبیل در اسکاندیناوی
تبدیل به یک خیابان پیاده شد ،تعداد زیادی از منتقدان پیش بینی
کردند که این خیابان تخلیه می شود زیرا فعالیت و تحرک شهری
متعلق به سنت اروپای شمالی نیست .امروزه این خیابان پیاده اصلی
بعالوه یک تعداد از خیابان های پیاده ای که بعدا به سیستم اضافه
شدند ،از مردمی که پیاده روی می کنند ،می نشینند ،موزیک می-
زنند ،نقاشی می کنند و با یکدیگر صحبت می کنند ،پر شده است
( .)Gahl ,1987, 22سید محسن حبیبی در اثری با عنوان "مسیر
پیاده گردشگری " آن را به عنوان گامی "دو جانبه وشاید چند سویه
جهت احیای بافت های کهن شهری بر می شمرد(حبیبی،1380،ص
 .)51-43سید محمد مهدی معینی در پژوهشی با عنوان " افزایش
قابلیت پیاده مداری ،گامی به سوی شهر انسانی تر" ضمن یاد آوری
قابلیت پیاده مداری گذشته شهرها ،آن را به عنوان اصلی ترین الگوی
جابجایی مردم در داخل کانون های زیستی به دلیل کم هزینه بودن
یا در دسترس تر بودن آسان برای کلیه اقشار جامعه ذکر کرده،
که امروزه به دنبال انقالب صنعتی و سلطه اتومبیل در شهرها به
فراموشی سپرده شده است(معینی، 1385،ص .)5بهناز امین زاده و
فرامرز داعی نژاد در اثری با عنوان"مالحظات محیطی در طراحی و
بهسازی خیابان های شهری"افت روز افزون کیفیت محیطی شهرهای
بزرگ ایران را ناشی ازعدم توجه کارفرمایا ،طراحان و برنامه ریزان
از وخامت شرایط کنونی محیط زیست ،فقدان یک برنامه و سیاست
جامع محیطی وفقدان مفاهیم و اصول روشن راه حلهای پایداری
می دانند .بنابراین تاکید بر مالحظات محیطی در جهت دستیابی
به "پایداری"و"سرزندگی و حیات شهری" از طریق ارائه اصولی در
طراحی خیابان های شهری دارند .این اصول مبتنی بر سه محور نظم
دهی به محیط در یک چهارچوب اکولوژیک ،توجه به محدودیتهای
مربوط به مصرف انرژی و نهایتا احیاء مرمت و بازیافت به جای تعریض
و احداث معابر می باشد.
نکات مورد نظر آنان در جهت عملیاتی نمودن اصول فوق عبارتنداز:
تاکید بر ایجاد تنوع و تعادل در طراحی خیابان ،تقویت ترددهای
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غیر موتوری (پیاده ،دوچرخه )..،و مرمت وبهسازی خیابانهای موجود
است(امین زاده و داعی نژاد.)50-61 ،1381،

شکل .1نمونه ای از پیاده راه های ایرانی و خارجی با عملکردهای متنوع

یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
 .1اهمیت وضرورت توجه به حمل و نقل عمومی
تهيهي مجموعه شاخصهايي قابل اعتماد ،ساده و با معني براي
اندازهگيري سياستهاي حمل و نقل بر سالمتي و بهداشت عمومي
که بتواند اثري واقعي در راه رسيدن به تغيير وضع کنوني داشتهباشد
امري بسيار جدي و وظيفهاي بسيار مشکل است .براي رسيدن به
نتايج بهتر و قابل اتکاتر در سالمت عمومي نياز به تالش بيشتر در
زمينههاي چون برنامهريزي استفاده از زمينهاي شهري ،پيادهروي و
دوچرخهسواري ،و روشهاي بهتري براي استفاده از حمل و نقل پر
سرعت ( )RTاست .مرور بيش از  300تحقيق مستقل براي يافتن
ارتباط بين سياستهاي حمل و نقل عمومي و سالمتي نشاندهندهي
اين است که بين اين دو موضوع ارتباط قابل اثبات وجود دارد .شواهد
جمعآوري شده توسط سازمان بهداشت جهاني نشان ميدهند براي

مثال سياستهاي حمل و نقل که با تاکيد بر دوچرخه سواري و
پيادهروي ارائه شدهباشند ميتوانند بر روي کاهش شاخص وزن
بدن ( )BMIتاثير داشت ه باشد .ضمن اينکه تشويق براي استفاده از
حمل و نقل عمومي ضمن تاثير بر افزايش فعاليت جسماني ميتواند
آلودگي هوا را کاهش دهد .حمل و نقل درون شهري از مسائل مهم
مربوط به بهداشت و سالمتي محسوب ميشود .ساالنه بيش از 2/1
ميليون نفر بر اثر بر اثر تصادفات ترافيکي کشت ه ميشوند .ساالنه
19ميليون نفر بر اثر عدم فعاليت جسماني سالمتي جسمي خود را
از دست ميدهند ،و  2/3ميليون نفر به همين دليل جان خود را.
همچنين مخاطرات ديگري از جمله مجروحيت در تصادفات خياباني،
آلودگي صوتي ترافيکي ،تغيررات آب و هوايي و بيماريهاي غير
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مسري مانند ديابت و بيماريهاي قلبي عروقي از مشکالتيست که بر
اثر سيستم حمل و نقل ايجاد ميشوند .در حال حاضر سرمايهگذاري
بر روي حمل و نقل در جهان سهم بااليي از کل سرمايهگذاري را
به خود اختصاص ميدهد .از سال  2002تا سال  2004ميالدي
بيش از نيمي از کل وامهاي بانک جهاني براي توسعهي جادهها
و بزرگراهها بودهاست .اما اين سرمايهگذاريها هيچ کدام براي
جادههايي که ويژهي دوچرخهسواران و افراد پياده طراحي ميشوند
صورت نميگيرد .دوچرخه سواران و پيادهها آسيبپذيرترين کاربران
جادهها به خصوص در شهرهاي در حال توسعه هستند .بر خالف
اعتقاد رايج ،ساختن جادههاي جديد نه تنها از تراکم و ترافيک کم
نميکند بلکه آن را تشديد ميکند .اين امر باعث به وجود آمدن يک
دور باطل ميشود .براي مثال زماني که زير ساخت استفاده از خودرو
فراهم باشد ،خانوادهها از ترس اينکه فرزندانشان در هنگام پيادهروي
تا مدرسه بر اثر تصادف آسيب ببينند آنها را با خودروي شخصي به
مدرسه ميرسانند .اين امر به خودي خود تراکم و ترافيک را افزايش
ميدهد و در عين حال باعث ميشود که کودک از فعاليت جسمي
کمتري بهرهمند شود و نهايتا همين موضوع بر سالمتي عمومي
جامعه اثر منفي ميگذارد(کارلوس دورا ،1389 ،به نقل از شهسواری
در سایت اطالع رسانی شهر) .امروزه ایجاد بسترهای توسعه حمل
و نقل عمومی تهران الزم و ضروری است و اهمیت آن دو چندان
شده است .زیرا با پرشدن ظرفیت معابر و افزایش شدید ترافیک،
افزایش آلودگی هوا و منظر بصری ،ناآرامی های روحی و روانی ،و
 .......امکان حرکات سواره هر چه بیشتر کاهش می یابد و تنها راه
جابه جایی جمعیت  12میلیون نفری شهر تهران استفاده از حمل
ونقل عمومی است .سیستمی که تضمین کننده سالمت جسمی و
روحی شهروندان است .اگر چه طی سال های اخیر اقدامات زیربنایی
گسترده ای برای فراهم شدن زیر ساخت های توسعه خطوط همگانی
شهر تهران چون مترو ،اتوبوسرانی و ناکسی انجام شده است ،اما هنوز
نتوانسته جایگاه قابل قبولی را از نظر توسعه حمل و نقل عمومی به
خود اختصاص دهد .از جمله مهمترین شیوهای حمل و نقل و تردد
شهری پیاده روی و دوچرخه سواری است که بیشترین نقش را در
سالمتی شهروندان ایفا می کند بنابر این فقط به اهمیت این دو
پارامتر می پردازیم:
پیاده روی ،ابتدایی ترین نوع حمل و نقل شهری است و می تواند
ایمن ترین و راحت ترین آن نیز باشد .اما در چند دهه گذشته که
اغلب شهرها در تسخیر وسایل نقلیه موتوری قرار گرفته اند ،پیاده
روی مورد کم توجهی و انسان نیز به عنوان اساسی ترین عنصر برنامه
ریزی ،فراموش شده است .دامنه این بی توجهی در حدی گسترش
یافته است که هویت پیاده به عنوان یکی از مهمترین عناصر سامانه
حمل و نقل شهری ،مخدوش و پیاده فاقد جایگاهی شایسته در نظام
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تردد و طرح های توسعه (تیپ) شهری فعلی گشته است .بدیهی
است ،وضعیت کنونی پیاده روی در کشور را که یک مساله اساسی
در شهرسازی ایران محسوب می شود و حاصل سال ها بی برنامگی
و بی توجهی برنامه ریزان ،طراحان و بویژه مدیریت شهری می باشد،
نمی توان جز از طریق یک برنامه ریزی جامع و سیاست هماهنگ که
کلیه جوانب امر را شامل شود ،بهبود بخشید(غنی زاده.)2: 1381 ،
دوچرخه ،شاهکار دانش فیزیک است .این وسیله ،با تبدیل قدرت
عضالنی افراد به انرژی جنبشی و به حرکت درآوردن چرخ ها ،از
بیشترین کارایی انرژی در مقایسه با هر وسیله دیگری که تاکنون
ساخته شده ،برخوردار می باشد .یک انسان دوچرخه سوار (با توجه به
کالری های مصرف شده به ازای انتقال هر پوند وزن در هر یک مایل)
کاراتر از یک قطار ،کامیون ،هواپیما ،قایق ،اتومبیل ،موتورسیکلت،
اسکیت بورد ،قایق کانو و یا جت اسکی است .دوچرخه سواری از
لحاظ کارایی انرژی ،از پیاده روی نیز اثربخش بوده ،چرا که به ازای
هر یک مایل طی مسافت ،به یک سوم کالری موردنیاز برای راه رفتن،
نیازمند است .از سوی دیگر ،باید دانست که با توجه به وزن جابجا
شده ،دوچرخه سواران نیاز به مصرف کالری کمتری در مقایسه با
دویدن یک غزال ،شنا کردن یک ماهی آزاد و یا پرواز یک عقاب
دارند .دوچرخه سواری عملی کام ً
ال دمکراتیک نیز به شمار می رود،
چرا که تقریباً به صورت برابر ،همه به این وسیله دسترسی دارند .و
در همه بزرگ راه ها ،خیابان ها ،کنار گذرها و مسیرهای ویژه عبور
دوچرخه در سراسر دنیا ،به یک وسیله نقلیه در دسترس و فراگیر
تبدیل شده است .هم اینک تعداد دوچرخه های موجود در دنیا ،دو
برابر تعداد خودروها بوده و تعداد تولید شده آنها هم ،سه برابر تعداد
خودروها می باشد.
در نهایت می توان برخی از مهمترین موارد قابل ذکر در باب لزوم
برنامه ریزی برای دوچرخه و پیاده راه ها را به صورت زیر بیان کرد:
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جدول .1اهمیت پیاده راهها و دوچرخه سواری به عنوان دو سیستم حمل و نقل همگانی

دوچرخه

پیاده راه
اهمیت
بستر حیات
شهری

جذب گردشگران
داخلی و خارجی
کاهش استفاده
از وسیله نقلیه
شخصی
ایمنی

پیوند میان
ساختارهای قدیم
و جدید شهر

توضیح
مسیرهای پیاده حضور طوالنی تر مردم را در محیط
شهری فراهم می کنند .در فضای مسیر پیاده امکان
مالقات ،گفتمان و تبادل افکار و نظریات با انواع سلیقه-
ها ،از هر طبقه به گونه ای مطمئن فراهم می شود
(حبیبی.)46 :1378 ،
محورهای پیاده ،متناسب با ارزش های گوناگون کالبدی
و کارکردی درون خود ،می توانند از عوامل مهم جذب
گردشگران داخلی و خارجی باشند
کاهش استفاده از وسیله نقلیه شخصی به دنبال خود،
کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا را در پی دارد.

جدایی پیاده از حرکت سواره ،ایمنی الزم برای
پیاده را فراهم می نماید و بدین ترتیب زمینه
ظهور اقشار مختلف مردم در فضای شهری و به
نوعی عدالت اجتماعی برقرار می شود.
مسیرهای پیاده امکان برقراری پیوند میان ساختارهای
قدیم و جدید شهر را با کمترین دخل و تصرف مهیا
می نمایند.

اهمیت
مزایای جابجایی

مدیریت تقاضای
سفر

توسعه اقتصادی

ایمنی و سالمتی

توضیح
یکی از قابل پرداخت ترین گزینه های حمل و نقل ،مناسب
افراد ناتوان در رانندگی
کاهش فشردگی ،صرفه جویی در جاده و تسهیالت پارکینگ،
صرفه جویی برای مصرف کننده ،حفاظت زیست محیطی و
افزایش سرزندگی اجتماعی
دوچرخه سواری سبب کاهش هزینه های اتومبیل ،خطوط
عبوری دوچرخه سبب افزایش ارزش اقتصادی اراضی پیرامونی
هلند به عنوان کشوری با حمل و نقل غیرموتوری بسیار باال
دارای کمترین سرانه تلفات جانی ناشی از حمل و نقل سواره و
با دوچرخه ،دوچرخه سواران هر روزه دانمارکی دارای کاهش
 ٪40مرگ و میر در مقایسه با افرادی که به سمت محل کار
دوچرخه سواری نمی کنند هستند

مزایای تفریحی

دوچرخه سواری از مفرح بخش ترین ورزشهای عمومی و
همگانی است که می تواند بار مالی اندکی نیز داشته باشد

هویت بخشی به ایجاد مسیرهای پیاده در بافت های تاریخی ضمن حفظ
بافتهای تاریخی و احیاء آنها ،توسعه شهر را از توسعه به سمت حومه ها،
به توسعه ای از درون و منطقی تبدیل می کند.

 .2روشهای مداخله در شهرهای تاریخی و کالنشهرها
بررسی مبانی نظری و چهارچوبهای علمی مشابه نشان داده است
که روش ها و انواع مداخله در بافتهای شهری غالبا در  5شکل زیر
قابل طبقه بندی است.
 .1روش حفاظتی بهداشتی :این روش دربرگیرنده مجموعه
اقدامات برای ارتقای کمی یا کیفی شرایط محیط زیست است.این
اقدامات علی االصول درپی تبدیل ناپایداری های شهری به پایداری
صورت می پذیرد.
 .2روش حفاظتی تزئینی :این روش در برگیرنده مجموعه
اقداماتی برای حفظ ،نگهداری و یا ارتقای زیبایی شناسی فضایی در
پیکره ،سیما وچهره معماری شهری بافت می باشد.
 .3روش بازسازی شهری :این روش ،ابتدا پس از جنگ جهانی
دوم ،به دنبال تخریب های وسیع شهری مورد توجه قرارگرفت و

برای مناطق آسیب دیده از جنگ مطرح شد و سپس به منظور
نمایان ساختن غرور ملی دامنه آن به سایر مناطق شهری نیزکشیده
شد.
 .4روش مداخله موضعی -موضوعی :هدف عمده این روش،
«تقویت وضع اقتصادی و تقلیل عوامل فرساینده کالبدی بافت
است».
 .5روش جامع مرمت شهری :هدف از روش طرح جامع مرمت
شهری ،مورد توجه قرار دادن مسائل بافت کهن با توجه به مسائل
کل شهر در قالب ارائه و تدوین روش جامع نوسازی برای کل شهر
می باشد.
سیاستها و راهبردهای حمل و نقل در این  5روش دارای اشتراکات و
افتراقات فراوانی است که در جدول زیر خالصه شده است.

ارزیابی تجارب جهانی حمل و نقل و سیاستهای مداخله در بافتهای کهن شهری
با تکیه بر پیاده مداری
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جدول .2سیاستهای حمل و نقل در روشهای مختلف مداخله در بافتهای کهن شهری
روشهای مداخله در بافت
شهری

روش مداخله
حفاظتي بهداشتي

روش مداخله حفاطتي
تزئيني

روش مداخله جامع
مرمت شهري

ل و نقل
سياستهاي حم 
 تنظیم آمد و رفت سواره در درون بافت مرکزی ازطریق احداث گذرهای زیرزمینی یا احداث مسیرهای کمربندی. ایجاد توقفگاه های متعدد و پراکنده در پیرامون و درون بافت مرکزی. ایجاد شبکه های دسترسی سواره و پیاده. باالبردن میزان دسترسی درونی شهر قدیم و توسعه شبکه ارتباطی موجود. آرام سازی عبور و مرور در شهر قدیم (محدودیت های تردد وسیله نقلیه خصوصی)تقویت شبکه وسایل حمل و نقل عمومی
 اولویت حرکت پیاده در شهر آرام سازی حمل و نقل درونی بافت کهن (بازبینی تردد سواره وکاهش آن تا حدممکن و مقدور) ایجاد توقفگاه های پیرامونی و درونی تأکید بر حمل و نقل عمومی استفاده از شبکه راه های موجود به منظور تنظیم شبکه های آمد و شد پیاده و سواره تخصیص بعضی از مسیرهای اصلی برای عبور پیاده هدایت مسیرهای عبوری به دسترسی های پیرامونیایجاد دسترسی های پیرامونی حمایت کننده و تقویت کننده
 تفكيك حركت سواره از پياده تعريف و تقويت شبكه هاي پياده در ارتباط با استخوان بندي اصلي شهر انحراف آمد و شد سواره از داخل بافت كهن به وسيله شبكه هاي سواره كمربندي محدود ساختن حجم و تعداد و سرعت خودروهاي مجاز به عبور و مرور در مناطق مركزي و تاريخي احداث و تأمين فضاهاي مكث پياده و چند عملكردي ارتقاي كمي وكيفي شبكه هاي آمد و شد و ميزان دسترسيتعريف سلسله مراتب شبكه هاي دسترسي پياده،كند و تند

 كندكردن حركت سواره گسترش شبكه هاي پياده تعريف حريم پياده در شهر قديمي همراه با اولويت دادن به حركت پيادهروش مداخله بازسازي  -گسترش شبكه حمل و نقل عمومي
 ايجاد تقاطع هاي غيرهمسطح سواره با محورهاي تاريخي و فرهنگيشهري
 تجهيز شبكه پياده با دو عنصر آب وگياه مجزا كردن مسيرهاي آمد و شد سريع عمومي از يكديگر باالبردن ميزان دسترسي تعريف سلسله مراتبي شبكه هاي آمد و شد پياده ،كند وتندايجاد توقفگاه هاي مورد نياز براساس سلسله مراتب شبكه هاي دسترسي
روش مداخله
موضعي موضوعي

 تاکید بر استفاده از حمل و نقل عمومی آرام سازی غوغای آمد و شد در محوطه ها و مجموعه های تاریخی ایجاد خطوط ویژه و محدوده های خاص آمد و شد سریع -انتقال آمد و شدهای سریع عبوری به خارج از محدوده محوطه و مجموعه های تاریخی

تجارب کشورهای مختلف جهان در مرمت (بهسازی ،نوسازی،
بازسازی) بافتهای قدیم شهری نشان می دهد که این سیاستها و
راهبردها در اکثر شهرهای پیشرو در زمینه بازنده سازی بافتهای قدیم
برنامه ریزی و اجرایی شده است .به عنوان مثال گسترش حمل و نقل
عمومی ،توسعه پیاده راهها ،گسترش خطوط دوچرخ سواری ،احداث

تونلهای ترافیکی ،تنظیم و توزیع فضایی کاربری ها و سطوح خدمات
عمومی در انطباق با شبکه ارتباطی ،استفاده از بنزین سبز جهت کاهش
آالینده ها ،تنظیم حرکت با سرعت  ،30احداث پارکینگهای طبقاتی،
ممنوعيت تردد خودروها در برخي از بخش هاي شهر ،تغییر مسیر
خیابانها ،استفاده از سيستم هاي هوشمند ترافيکي ،در اکثر شهرهای
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موفق اروپایی و آمریکایی چون اسلو ،پاریس ،آمستردام ،استکهلم،
ماالگا ،هلسینکی ،پایونیرو .....پیاده سازی و با نتایج مثبتی همراه می

باشد .جداول زیر نمونه ای خالصه شده از راهبردهای حمل و نقل در
بهسازی و نوسازی این بافتهاست.

جدول  .3مقایسه سیاستها و راهبردهای حمل و نقل در  16شهر نمونه جهان

شهر نمونه
اسلو درنروژ
(پاریس در فرانسه تجربه

سیاست و راهبرد حمل و نقل
 احداث تونل هاي ترافيكي از ترافيك مناطق مسكوني كاسته و ازآسيب رساندن به بقاياي تاريخي شهرجلوگيري نمود. بهبود وضعيت خيابان ها با گسترش سنگفرش ها و محورهای پیاده روی. گسترش خطوط دوچرخه سواري و تاكيد بر استفاده ازحمل ونقل عمومي و دوچرخه به جاي خصوصي. -ايجاد پاركينگ هاي طبقاتي.

 باالبردن ميزان دسترسي و نفوذ پذیری بافت کهن با تخريب بافت محالت مسكوني پرجمعيت و جايگزيني بلوارهاي وسيع در محل آنها.قرن )19اقدامات اوژن
 جلوگيري از ازدحام و ترافیک سنگین ،به ويژه در مسيرهاي منتهي به پايانه ها و مركز تجاري.هاسمان

 تفكيك سلسله مراتبي گذرها و خيابانهاي شهري و انطباق كاركردهاي خاص در هريك از آنان.پاریس در فرانسه  -طرح واجراي تقاطع هاي غير همسطح ،جايگزيني ميدان و فلكه به جاي تقاطع مستقيم ،راهروهاي زيرزميني و پلهاي متعدد عبور عابرپياده.
 وجود چند خط شبكه مترو درشهرپاريس (با مزيتهايي چون نقل و انتقال سريع و آسوده مسافران شهري ،استفاده ازانرژي برق وكاهش آلودگيقرن اخیر
ناشي ازتردد وسايط نقليه شهري به دليل عبور از زير زمين و كاهش آلودگي صوتي شهري).
 -اولويت و اهميت دادن به مسيرهاي ويژه پياده روي.

 گسترش بيشتر سيستم حمل و نقل شهري با تکيه برسيستم حمل و نقل عمومي. احداث تونل هاي ترافيكي در بافت هاي قديمي. وضع عوارض محيط زيست براي دارندگان اتومبيل جهت کاهش ترافيك درون شهري. بهبود وضعيت خيابان ها با گسترش سنگفرش ها وگسترش شبکه معابر بر اساس حرکات پياده. تبديل محور قوي عملکردي ( )DROTNINGGATANبه محور بسيار زيباي پياده روي همراه با کفسازي عالي ،تنوع کاربري ،جلوه هايبصري....،
 وجود ضوابط و مقررات سخت ترافيکي جهت جلوگيري از ورود وسايل نقليه شخصي.استکهلم در سوئد  -توسعه شبکه حمل ونقل عمومي (اتوبوس ،مترو.)....
 اولويت دادن به حرکت پياده درفضاي  CBDزير زميني به جاي کاربري هاي تجاري وخدماتي علي رغم هزينه هاي گزاف ناشي ازآن. گسترش استفاده از سوختهاي جايگزين همچون سوخت سبز با تخفيف عوارض مالياتي («سوخت سبز» ،سوختي است كه  70درصد كمتر از بنزيندي اكسيد كربن توليد ميكند).
 گسترش خطوط دوچرخه سواري. اجراي قانون حرکت با سرعت  30در كل بافت. تفکيک مسيرهاي پياده ،سواره و مسير دوچرخه با اولويت سلسله مراتبي پياده ،دوچرخه سواري و سپس سواره همراه با نظارت بر حجم تردد سوارهو كاهش آن تا حد ممكن.
 ايجاد پاركينگ هاي متعدد طبقاتي به ويژه در بافت مياني جهت اتومبيل و محل پارک دوچرخه. -معاصرسازي شبكههاي موجود همچون گسترش شبكه فاضالب شهري.

استانبول در
ترکیه

فلورانس
ایتالیا
کانزاس
آمریکا

 ايجاد توقفگاههاي متعدد در درون و پيرامون بافت قديم و احداث پارکینگهای طبقاتی. آرام سازي حرکت سواره از طریق تعریف سکانس های مختلف حرکتی. استفاده از حمل ونقل عمومي در بافت کهن بخصوص تراموا و اتوبوس. -ايجاد محورهاي پياده روی شهری با کفسازی مناسب آن.

 برنامه ريزي هماهنگ فضاهاي شهري (عريض كردن خيابان «ويادي كالتزايولي» محوري كه «دوئومو» را به ساختمان شهرداري مرتبط مي كرد.مستلزم تخريب بخش هايي از بناها بود ،درنتيجه مسئوالن شهر مقرراتي را تصويب كردند كه بر اساس آن تمام نماهاي درتعريض بايد از سنگي با
طاق هاي گرد استفاده نمایند).
 سنگفرش كردن محورهاي اصلي بافت قديمي فلورانس. -توسعه محورهای پیاده روی واولویت بخشی به حرکت پیاده.

 ايجاد تسهيالت پاركينگ عمومی وگسترش آن. -تاكيد بر استفاده ازحمل ونقل عمومي ودوچرخه به جاي خصوصي.
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 استفاده از 165كانال آبي كه در واقع شريان هاي اقتصادي و توريستي شهرمحسوب ميگردند به عنوان شبکه ارتباطی و دسترسی به نقاط پیرامونی. آرام سازي رفت و آمد همراه با سنگفرش نمودن خيابان هاي درون بافت. ايجاد تسهيالت پاركينگ براي عملكردهاي غيرمسكوني.آمستردام  -تاكيد بر استفاده ازحمل ونقل عمومي و دوچرخه و گسترش آن دراشكال مختلف به جاي حمل و نقل خصوصي همراه با ایجاد دهها پارکینگ دوچرخه.
 گسترش محورهاي قوي پياده روي باعملكردهاي مختلف غيرمسكوني(به ويژه پذيرايي وتجاري ،رستوران ها ،كافي شاپ ها و)..هلند
 ممنوعيت تردد خودروها در برخي از بخش هاي شهر. گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی وبرقی از طریق تراموا ،مترو ،اتوبوس عمومی و قایقهای مسافربری .....به منظور استفاده حداقل ازوسایل نقلیه موتوریشخصی وحداکثر بهره وری.
 ایجاد محورهای متعدد پیاده روی با کف سازی منظم ،مبلمان شهری ،تخلیه آبهای سطحی به فاضالب زیرزمینی (اگو) محوطه هاي مخصوص عابران پياده ،پياده روهاي درختكاري شده وجداسازی آن از حرکت سواره.بیروت در
 ايجاد پيوند مناسب بين مناطق حاشيه و پيراموني با بافت قديم از طريق محورهاي متعدد پياده و سواره.لبنان
 گسترش ارتباطات بین واحدهای همسایگی.ماال گا در  -جراحي هاي محدود شبکه ارتباطي وآزاد سازي فضاي شهري.
اسپانیا  -گسترش محورهاي پياده روي.
 گسترش ناوگان حمل ونقل عمومی و برقی از طریق تراموا ،مترو ،اتوبوس .....به منظور استفاده حداقل ازوسایل نقلیه موتوری شخصی وحداکثر بهره وری. انتقال ترمینال مسافربری اتوبوسها با یک طراحی مدرن به زیر زمین جهت گسترش فضاهای باز عمومی و جلوگیری از آلودگی هوا. گسترش شبکه معابر شهری داالنی شکل ناشی از تناسبات منطقه بندی تراکمی با تناسب1:1واحدهای ساختمانی با عرض خیابان وقاعده 45درجه براینورگیری ساختمانهای قرینه.
هلسینکی  -استفاده از دوچرخه برای رفت وآمد وتعبیه محل پارک مسقف برای آن درکنار ورودی ایستگاه مترو.
در فنالند  -احداث پارکینگ روبروی ساختمانهای عمومی به وسیله عقب نشینی از معبر اصلی.
 اجرای مقاطع مختلف عرضی شبکه معابر به تفکیک اتومبیل یا تراموا ،دوچرخه و عابر پیاده. تبدیل محورهای اصلی قدیم و با هویت شهری به محورهای مخصوص پیاده روی و با ضوابط ویژه تامین خدمات واحدهای تجاری اطراف. احداث نقاط عطف و مفصلهای شهری در ابتدا و انتهای مسیر های پیاده روی مانند پارکینگ در ورودی مسیر ،فضاهای تجاری اطراف مسیر و پارک شهرییاپالزای بزرگ شهری در انتهای مسیر.

بالتیمور(در
آمریکا)

 طراحی شبکه ارتباطی معابر عمومی با جهت شرقی _ غربی با سابقه  1200ساله بنام محور المعزالدین و الجمالیه. احداث خیابانهای مستقیم و توسعه میدان های شهر در دوران اشغال قاهره توسط ناپلئون. احداث بلوارهای شهری توسط انگلیسی ها. وجود قانون و رابطه «الفینه» (استفاده از فضای خیابان و معابر پیاده جهت تجارت ،وقایع اجتماعی مانند عروسی ،تشیع جنازه و )... تأمین پارکینگ طبقاتی درمرز بیرونی طرح راهبردی کریدور میراثی، متناسب سازی حجم رفت و آمد با ظرفیت های محیطی، جلوگیری از تعریض بی مورد و خیابان کشی های جدید، تبدیل خیابان المعز به محور پیاده شهری با جهت شمالی  -جنوبی (از مسجد باب الفتوح تا مسجد طولون) تأمین دسترسی های اضطراری برای مسیر پیاده خیابان المعز وخدمات رسانی سواره به کاربریهای اطراف در ساعات  9شب تا  8صبح کفسازی سطح معابر و تجهیز مبلمان شهری مورد نیاز محور پیاده در حد فاصل دو دروازه شمال و جنوبی به ویژه در اطراف مجموعه قولون با مصالح بومیو سنتی.
 -توسعه مترو و برقراری ارتباط بین خیابانهای شهری (برگرداندن حیات و سرزندگی به خیابانهای تجاری کم رونق)

 تغییر مسیر خیابانهای طراحی شده در طرحهای فرادست جهت جلوگیری از تخریب غیر ضروری ساختمانها.نین بو در  -محدود سازی حرکت سواره به داخل مناطق تاریخی از طریق محوطه سازی و گسترش مسیر های پیاده.
چین
 ساماندهی خط ساحلی دریاچه و احداث پارک ساحلی در مرکز قدیمی شهر جهت گذران اوقات فراغت. تامین روشنایی معابر. توسعه شديد شبکه حمل ونقل عمومي با تاکيد بر شبکه منوريل ،خطوط ريلي ،تراموا ،اتوبوس ....با مرکزيت بافت قديم شهر و خدمات رساني به تمام نقاطاطراف.
کواالالمپور  -احداث پارکينگهاي شهري از طريق تخريب فضاها و بافتهاي متروک شهري.
در مالزی  -مقررات شديد ترافيکي و استفاده از سيستم هاي هوشمند ترافيکي.
 احداث محورهاي پياده روي در اطراف کاربري هاي جاذب جمعيت. -کفسازي مناسب شبکه ارتباطي و طراحي نما و جداره هاي شهري.

44

نشریه علمی -پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران  .شماره  .5بهار و تابستان 1392

تورکودر فنالند

پایونیر در آمریکا
نین بو در چین

کواالالمپور در مالزی

تورکودر فنالند

پایونیر در آمریکا

 اتصال شبکه ارتباطی بهینه بین بافت قدیم و جدید شهری با محورهای خطی استفاده از جداره های روشن و در عین حال ایمن در کناره های پل های رودخانه به منظور توسعه خط دید ناظر در هنگام عبور از پل تفکیک فضاهای پیاده از سواره اختصاص عرض بیشتر به عبورعابر پیاده وحداقل عرض با ضوابط محدود کننده به وسیله نقلیه شخصی در خیابان استفاده از کف سازی مناسب و مصالح بادوام در آن گسترش حمل و نقل عمومی با تکیه بر اتوبوس و تاکسی استفاده از فضاهای متزوک و مخروبه شهری به عنوان پارکینگ عمومی توسعه سنتروم های 4گانه تجاری در 4گوشه شهر برای جذب تقاضاهای شهری روزانه وکاهش بارگذاری بر بافت قدیم شهری استفاده از ساختمان های نمادین در آکس های بصری شبکه معابر استفاده ازشبکه هوشمند ترافیکی جهت حل مسائل حرکت سواره توسعه مترو و برقراری ارتباط بین خیابانهای شهری (برگرداندن حیات و سرزندگی به خیابانهای تجاری کم رونق) تغییر مسیر خیابانهای طراحی شده در طرحهای فرادست جهت جلوگیری از تخریب غیر ضروری ساختمانها محدود سازی حرکت سواره به داخل مناطق تاریخی از طریق محوطه سازی و گسترش مسیر های پیاده ساماندهی خط ساحلی دریاچه و احداث پارک ساحلی در مرکز قدیمی شهر جهت گذران اوقات فراغت تامین روشنایی معابر توسعه شديد شبکه حمل ونقل عمومي با تاکيد بر شبکه منوريل ،خطوط ريلي ،تراموا ،اتوبوس ....با مرکزيت بافت قديم شهر و خدمات رسانيبه تمام نقاط اطراف
 احداث پارکينگهاي شهري از طريق تخريب فضاها و بافتهاي متروک شهري مقررات شديد ترافيکي و استفاده از سيستم هاي هوشمند ترافيکي احداث محورهاي پياده روي در اطراف کاربري هاي جاذب جمعيت کفسازي مناسب شبکه ارتباطي وطراحي نما و جداره هاي شهري اتصال شبکه ارتباطی بهینه بین بافت قدیم و جدید شهری با محورهای خطی استفاده از جداره های روشن و در عین حال ایمن در کناره های پلهای رودخانه به منظورتوسعه خط دید ناظر در هنگام عبور از پل تفکیک فضاهای پیاده از سواره اختصاص عرض بیشتر به عبور عابر پیاده و حداقل عرض با ضوابط محدود کننده به وسیله نقلیه شخصی در خیابان استفاده از کف سازی مناسب و مصالح بادوام در آن گسترش حمل ونقل عمومی با تکیه بر اتوبوس و تاکسی استفاده از فضاهای متزوک و مخروبه شهری به عنوان پارکینگ عمومی توسعه سنتروم های 4گانه تجاری در 4گوشه شهر برای جذب تقاضاهای شهری روزانه و کاهش بار گذاری بر بافت قدیم شهری استفاده از ساختمانهای نمادین در آکس های بصری شبکه معابر استفاده ازشبکه هوشمند ترافیکی جهت حل مسائل حرکت سواره روکش سازی مجدد شبکه معابر و کف سازی مناسب آن. اتصال مناطق گوناگون پائین شهر و افزایش میزان دسترسی به میدان پایونیر از طریق خط اتوبوس مجانی موسوم به «سواری بر قالیچهجادو» (این امر کارگران ناحیه را تشویق می کند برای صرف نهار و گشت و گذار در کتابفروشی ها در طول روز به میدان پایونیر بروند)
 تصویب مجموعه ای از معیارهای «رهنمودهای تصویری ساختمان سازی» برای استاندارد کردن عناصری که شخصیت فضایی ناحیه راتقویت می کنند (همچون تزئینات ساختمان ،تیرک نشانه های راهنما ،نورپردازی و روشنایی ،روکش خیابان ،چگونگی برخورد با تقاطع ها،
طراحی مجدد نشانه های راهنمای ناحیه)
 -تهیه ضابطه  11دستورالعمل ورود در شش ورودی مهم به منظور ایجاد حس خوشایند ورود به ناحیه تاریخی.
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شکل .2احداث محورهای پیاده شهری از جمله مهمترین سیاستها و
راهکارهای بهسازی بافت قدیم شهری(محوری پیاده در بارسلون)

شکل .4گسترش حمل و نقل عمومی با توسعه خطوط مترو
و قطار زیز زمینی در پاریس

شکل .3کفسازی مناسب محور دوچرخه شهری در استکهلم
سوئد و بهبود سالمتی شهروندان

شکل .5استفاده از سیستم های جدید مونوریل در کواالالمپور

شکل .6ماشین حمل و نقل عمومی ( 1901آلمان)
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خالصه تجارب این کشورها نشان داد که:
* حمل و نقل عمومی همانند بزرگراهی است که راههای دیگری،
برای رسیدن به مقاصد و اهداف مهم دیگر ،از آن منشعب خواهند
شد؛ اهدافی همچون حفظ سالمت شهروندان ،کاهش آلودگی هوا،
رفع معضل ترافیک ،کاهش مصرف سوخت و ....
* توسعه حمل و نقل عمومی در کالن شهرها ،به ایجاد انگیزه
هر چه بیشتر در دیگر شهرهای کشورهای دیگر منجر خواهد شد.
شهرهای بزرگ جهان همچون تهران از هم اکنون از وفور جمعیت
در شرف انفجار هستند،اما همچنان در معرض بزرگتر شدن هستند،
و کارشناسان پیشبینی میکنند که حدود 70درصد جمعیت جهان
تا سال  2050در این شهرها زندگی خواهند کرد .بیشتر افزایش
جمعیت شهری در  40سال آینده در کشورهای در حال توسعه
مانند چین ،هند ،آسیا ،آمریکای التین ،رخ خواهد داد.این امر
فشار شدیدی بر زیربناها و محیط زیست وارد میآورد ،و چالش
عمدهای برای شهرسازان و مدیران شهری به حساب میآید تا با
اتخاذ سیاستهای صحیح در کاهش مشکالت شهری و منطقه ای
خود سهیم باشند .
* مهمترین چالش پیش رو رشد شهر نشینی وموضوعات کلیدی
برای شهرهای متراکم در سالهای آینده شامل توسعه پایدار ،حمل
و نقل و استفاده از انرژی خواهد بود .پیش بینی چگونگی مواجه با
آن پایداری آن شهرها را به دنبال خوا هد داشت.
* با باال رفتن قیمت نفت،فشار برای حفظ سوخت و انرژی افزوده
خواهد شد .در نتیجه کارآمدی بیشتر از لحاظ زیربنای حمل و نقل
و سرمایهگذاری در حمل و نقل همگانی یکی از کلیدهای دستیابی
به پایداری است.

نتيجه گيري
 .1هدف اصلی طرحهای توسعه تا قبل ازدهه1970سازگاری بین
شهر و وسایل نقلیه بود و برنامه ریزی حمل ونقل شهری اساس
برنامه ریزی بود .اما امروزه اساس برنامه ریزی مبتنی بر توسعه پایدار
شهری می باشد .عامل اصلی تخریب بافت کهن و با ارزش شهری
ورود اتومبیل و ملزومات آن (پارکینگ ،تعریض معابر ،آلودگی صوتی،
هوا )....بوده بنابراین با توسعه حمل ونقل عمومی همچون تراموا ،مترو،
اتوبوس ...،از ورود اتومبیل شخصی جلوگیری و محدودیتهای ترافیکی
اعمال می شود.
 .2امروزه مفهوم بهسازی در برنامه ریزی و طراحی شهری با
اقدامات و پیش بینی هایی برای بهتر کردن کیفیت محیط کالبدی
و فضایی توأم است به گونه ای که ،با ایجاد امکانات نو ،بهتر ساختن
محیط فضایی و در نتیجه آن افزایش سالمتی و نشاط شهروندان

مد نظراست .از مهمترین راهکارهای تجربه شده در دنیا ،ساماندهی
و بهسازی وضعیت موجود بافتهای فرسوده ،اصالح سازمان فضایـی
منطقه از طریق اصالح شبکة دسترسی ها ،گسترش حمل و نقل
عمومی ،توسعه پیاده راهها ،گسترش خطوط دوچرخ سواری ،احداث
تونلهای ترافیکی ،تنظیم و توزیع فضایی کاربری ها و سطوح خدمات
عمومی در انطباق با شبکه ارتباطی ،استفاده از بنزین سبز جهت
کاهش آالینده ها ،تنظیم حرکت با سرعت  ،30احداث پارکینگهای
طبقاتی ،ممنوعيت تردد خودروها در برخي از بخش هاي شهر ،تغییر
مسیر خیابانها ،استفاده از سيستم هاي هوشمند ترافيکي صورت گیرد.
بالطبع شهر تهران نیز نیازمند توسعه یکپارچه سازي سيستم حمل
و نقل عمومي (مترو ،تراموا BRT ،و اتوبوسرانی و ،)...به کارگيري
سيستم هاي هوشمند در مديريت ترافيک( ،)ITSمديريت تقاضاي
سفر و حمل و نقل ،ايمني سازي معابر و ترددها در شهر ،اصالحات
هندسي ،اصالح و تکمیل شبكه بزرگراهي و معابر شرياني توسعه
پايانه هاي برون و درون شهري ،گسترش پاركينگ های طبقاتی و
توسعه فضاهاي پارک براي خودروها (به ویژه زیر زمینی) ،مديريت
واحد شهري در زمینه حمل و نقل و ترافيك ،ارتقا فرهنگ ترافيك،
بهينه سازي مصرف سوخت حمل و نقل درون شهري و كاهش آالينده
هاي زيست محيطي ،گسترش ايمني شبكه معابر ...است که خود
وابسته به ارتباط منطقی بین طرحهای فرادست و فرودست و داشتن
یک طرح توسعه استراتژیک است .در این طرح استراتژیک می توان
به چشم اند از تهران (شهري با سيستم حمل و نقل يكپارچه ،در
دسترس ،روان ،ابمن و پاك) امید داشت.
 .3سیاستهای عمومی ملی یا محلی که می تواند در ارتقاء سالمت و
نشاط عمومی جامعه عملیاتی گردند شامل :تقدم پیاده روی ،دوچرخه
سواری و راهپیمایی جهت سفرهای کوتاه شهری ،تقدم حمل و نقل
عمومی جهت سفرهای بلند شهری و منطقه ای ،ارتقاء کیفیت ناوگان
حمل و نقل عمومی و طراحی و منظر سازی خطوط آن مانند افزایش
ایستگاههای اتوبوس ،اختصاص مسیرهای استفاده از دوچرخه و پیاده
روی ،استفاده از محدودیت ترافیکی جهت کاهش تراکم وسایل نقلیه
و  ....است .
 .4رابطه حمل و نقل عمومی و سالمتی و نشاط جامعه رابطه-
ای مستقیم و همپیوند است .بنابر این دولتها به توسعه حمل و نقل
عمومی توجه ویژه ای دارند زیرا حمل و نقل عمومی در زیر ساخت
رشد و توسعه ،سالمتی و نشاط جامعه و حتی اقتصاد تاثیر گذارند.

ارزیابی تجارب جهانی حمل و نقل و سیاستهای مداخله در بافتهای کهن شهری
با تکیه بر پیاده مداری
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